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আল্লাহর নামে শুরু করছি, এবং সকল প্রশংসা 
শুধুোত্র আল্লাহর জনযই। সালাত ও সালাে বছষিত 
হহাক আল্লাহর রাসূল, তাাঁর পছরবার, তাাঁর 
সাহাবাগণ, এবং যারা তাাঁমের প্রছত অনুগত 
তামের প্রছত। 

হহ ছবজয়েৃপ্ত উম্মাহ, অস্ত্র তুমল নাও, ছজহাে 
কমরা, এবং আনছিত হও! 

হহ আোমের েহােূলযবান উম্মাহ, এই “আন-
নাছির” বুমলছিনছি হমে সকল জায়গার 
েুজাছহেীনমের প্রছত সের্িন। 

এছি আন-নাছির বুমলছিমনর প্রর্ে ইসুয, যা শুরু 
হমে আছের উল-েু’ছেনীন েুল্লাহ েুহাম্মাে 
উোর েুজাছহে (আল্লাহ তাাঁমক হহিাযত করুন) 
এর প্রছত তার বাইআত নবায়ন করার োধযমে 
এবং এই ছবষময় হজার হেয়ার োধযমে হয, আল-
কাময়ো তার সকল জায়গার শাখাসেূহ সহ, তাাঁর 
সসছনক, যারা তাাঁর ছবজয়েৃপ্ত পতাকাতমল আল্লাহর 
সাহাযয ও সের্িন ছনময় কাজ কমর যামে, হযন 

আল্লাহর কামলোমক ছবজয়ী করা যায়, এবং হযন 
ইসলােী শরীয়ত অনয হকামনা শাসনবযবস্থার দ্বারা 
শাছসত না হময় বরং ছনমজ কতৃিত্বশীল 
শাসনবযবস্থার রূমপ ছবরাজোন হয়, হয আমেশ 
প্রাপ্ত হয় না বরং আমেশ হেয়, হযন ইসলােী 
ভূখমের প্রছতছি স্থান স্বাধীন হমত পামর, হযন 
ইসলামের পতাকা ছবজয়ীর হবমশ উড়মত র্ামক 
গ্রজনী, কাশগার, বুখারা, সেরকি, কাবুল, 
োছনলা, জাকাতির, বাগোে, োমেশক, েক্কা, 
েেীনা, সানা, হোগাছেশু, কায়মরা, আলমজছরয়া, 
হকউিা এবং হেছলল্লা, এবং হযন ইসলােী 
ছবজয়েৃপ্ত অছভযান পুনরায় চালু হয় এবং হযন 
েুক্ত করা যায় ও ছিছরময় আনা যায় ছিছনময় হনয়া 
আল-আিালুস এবং অপহৃত আল-আকসা এবং 
এভামব সকল ছিছনময় হনয়া ইসলােী ভূখেসেূহ 
এবং এভামব আল্লাহর অনুেছতক্রমে তা (ইসলােী 
ছবজয়েৃপ্ত অছভযান) আসন্ন ছখলািমতর ছেমক 
অগ্রসরোন,  

“আন-নাছির” তার প্রর্ে ইসুযছি শুরু করমি 
সেগ্র ছবমের সকল স্থামনর অতযাচাছরত 
েুসছলেমের প্রছত এই বাতিা সহকামর হয, আেরা 
আপনামের সামর্ আছি এবং আেরা 
আপনামেরমক ভুমল যাইছন। 

আন নাছির বুমলছিন – ০১ 

“হহ ছবজয়েৃপ্ত উম্মাহ, অস্ত্র তুমল 
নাও, ছজহাে কমরা, এবং সুসংবাে 

গ্রহণ কর!” 

রজব || ১৪৩৫ হিজরী 



 

 

আপনামের রক্ত হমে আোমের রক্ত এবং 
আপনামের জখে হমে আোমের জখে। 
আপনামের শহীেগণ, আহতগণ, এতীেগণ এবং 
ছবধবাগণ হমে আোমের ছপতা, ভাই এবং হবান। 

রমক্তর বেমল রক্ত এবং ধ্বংমসর বেমল ধ্বংস। 

েধয আছিকা, নাইমজছরয়া, োছল, সেুদ্র উপকূলীয় 
রাষ্ট্রসেূহ, বােিা, গুজরাি, আহমেোবাে, কাশ্মীর, 
ছিছলপাইন, হচচছনয়া, পূবি তুছকিস্তান এবং প্রমতযক 
েখলকৃত ও বাধযকৃত ইসলােী ভূছেসেূমহ হয 
অপরাধ চালনা করা হমে, তা হকামনা েূলয 
বযতীত ছবিমল যামব না, আল্লাহর অনুেছতক্রমে। 

এবং আল্লাহর অনুেছতক্রমে, তাাঁর শছক্ত ও 
সাহামযযর দ্বারা, আেরা হসই সকল পুতুল 
সরকারসেূহ এবং তামের হসবায় ছনময়াছজত 
েুরতাে হগাষ্ঠীসেূহমক আক্রেণ করা এবং 
জনসাধারণমক তামের ছবরুমে ছজহামের জনয 
আহবান করা কখমনাও বন্ধ করমবা না যামেরমক 
আোমের শত্রুরা আোমের রাষ্ট্রসেূমহ ছনময়াগ 
কমরমি। 

আল্লাহ হচচছনয়ার হসই সকল ইসলােী 
ছসংহমেরমক হহিাযত করুন যারা সামড় চারশত 
বির যাবত রাছশয়ার েখলোছরমত্বর ছবরুমে 
প্রছতমরাধ কমর আসমিন। 

আল্লাহ পূবি তুছকিস্তামনর ইসলােী ছসংহমেরমক 
হহিাযত করুন যারা তামের দ্বীন, সম্মান ও 
েযিাোর প্রছতরক্ষায় ছনময়াছজত আমিন। 

আল্লাহ ইমিামনছশয়ার ইসলােী ছসংহমেরমক 
হহিাযত করুন যারা ইসলামের ছবজময়র জনয 
ছনমজমের জীবন হকারবাছন করমিন। 

আল্লাহ ইরামকর ইসলােী ছসংহমেরমক হহিাযত 
করুন যারা হসই সািাছভ সরকারমক প্রছতমরাধ 
করমিন, যা আমেছরকার েেমে সুছন্ন েুসছলেমের 
রক্তপাত করমি। 

আল্লাহ ছজহামের ভূছে ছসছরয়ার ইসলােী 
ছসংহমেরমক হহিাযত করুন, যারা োমেশক এর 
ছেমক এছগময় যামেন এবং হসখান হর্মক নবীছজ 
সাল্লাল্লাহু আলাইছহ ওয়া সাল্লাে এর রাস্তার 
ছেমক। 

আল্লাহ সধযিশীল ছিছলছস্তন ও প্রছতমরাধী গাযার 
ছসংহমেরমক হহিাযত করুন যারা যায়নবােী 
েখলোছরত্ব র্াকা সমেও হর্মে যান ছন এবং তারা 
হতযা, বিীত্ব ও ছনপীড়মনর েুমখ সধযিধারণ 
কমরমিন, হযন ইসলােী আইমনর প্রছত অম্লান 
আহবান অকু্ষন্ন র্ামক। 

আল্লাহ ছেশমরর ইসলােী ছসংহমেরমক হহিাযত 
করুন যারা তামের ছজহামের দ্বারা ধেিছনরমপক্ষ 

হসনাবাছহনীর অপরাধসেূহ এবং আমেছরকা ও 
যায়নবােী ঐকযমজািমক প্রছতমরাধ কমর যামেন 
হযন আল্লাহর কামলোই সবিমেষ্ঠরূমপ ছবরাজ 
কমর, এবং হযন ছেশরমক েুক্ত করা যায় এবং 
এছিমক ইসলামের একছি ঘাাঁছির রূমপ ছিছরময় 
আনা যায় এবং হযন হজরুযামলেমক েুক্ত করা 
যায়। 

আল্লাহ পূবি আছিকার ইসলােী ছসংহমেরমক 
হহিাযত করুন যারা ভয়ংকর যুে চাছলময় 
েুসছলে উম্মাহমক আছিকার শৃমে প্রছতরক্ষা প্রোন 
করমিন। কু্রমসডার এবং েুরতােমের 
সেরাছভযানগুমলা হভমে চূরোর হময় যামে তামের 
পার্মরর নযায় েৃঢ় অছবচলতার কারমণ। 

আল্লাহ আরব উপদ্বীপসেূমহর ইসলােী 
ছসংহমেরমক হহিাযত করুন হযখামন উচ্চাকাঙ্ক্ষা 
প্রকাশ করা হময়ছিল এবং ঈোন ও প্রজ্ঞা হযখামন 
ছনছিত। তারা আমেছরকার হবাোবষিণ এবং 
ধেিছনরমপক্ষতার ছবোসঘাতকতার দ্বারা পরাছজত 
হময় যান ছন, বরং তা তামের সুেৃঢ়তা ও সংকল্পই 
বৃছে কমরমি, এবং তা িছড়ময় পমড়মি এবং 
ছবজয়ী হময়মি আল্লাহর সাহাযয ছনময়। 

আল্লাহ সযমে লাছলত, গছবিত েুজাছহে 
হগাত্রসেূহমক হহিাযত করুন যারা তামের 



 

 

েুজাছহেীন সন্তানমেরমক আমেছরকা ও তার তুে 
হলাকমের শাসমনর প্রছতমরামধ উৎসগি কমরমি। 

আল্লাহ োগছরমবর ইসলােী ছসংহমেরমক হহিাযত 
করুন, যারা হমলন পছিমের রণমক্ষমত্রর 
অছভভাবক, যারা প্রছতহত কমরন হসই সকল 
ছবোসঘাতক সরকারমেরমক যামেরমক ওয়াছশংিন 
ও পযাছরস হুইলমচয়ামর বছসময় পছরচালনা কমর 
এবং হসখামন তারা এেন সব শাসকমেরমক বসায় 
যারা ছনমজমের দ্বীন ছবক্রয় কমর ছেময় ওয়াছশংিন 
ও পযাছরমসর েখলোছরত্ব ও ঔেতযমক সের্িন 
কমর। 

আল্লাহ রক্ষা করুন প্রমতযক স্থামনর 
েুজাছহেীনমেরমক এবং তামেরমক যারা তাওহীে, 
ছজহাে এবং শরীয়মতর শাসমনর সের্িমন 
ছনময়াছজত আমিন। ছনছিতভামবই আল্লাহ 
আপনামের এই উম্মাহ এর পমক্ষই আমিন, তাই 
আপনারা এছির তরবাছর ও ঢাল ছহমসমব 
ছনমজমের ছনময়াছজত করুন; করুণা, সছহষু্ণতা, 
সধযিশীলতা, একতা ও হগাষ্ঠীত্ব বজায় রাখা, নযায় 
ছবচার এবং যুছক্তর বযবহার ও শরীয়মতর ছেমক 
ছিমর আসার এক অনুকরণীয় আেমশি পছরণত 
হন। 

আল্লাহ ইসলােী উম্মাহমক হহিাযত করুন যার 
সম্ভ্রে ও পছবত্রতা রক্ষামর্ি তার েুজাছহেগণ 
ছনমজমের রক্ত উৎসগি কমরন। 

হহ আোমের েুসছলে উম্মাহ, সম্ভবত গণতমের 
েরীছচকা আজ আপনামের সােমন পছরষ্কার হময় 
হগমি, কারণ এছি তামের জীবনই ছিছনময় ছনময়মি 
যারা ছনমজমের দ্বীন ও েুছনয়ার ক্ষছত হেমখ 
আকুলভামব স্পছিত হময়মি। 

আপনামের প্রকৃত অছভভাবক হমে েুজাছহেগণ 
যারা শরীয়তমক সের্িন কমরন। 

হয়মতা আরব বসন্ত আপনামের কামি পছরষ্কার 
কমর ছেময়মি হয, ধেিছনরমপক্ষবােী হলামকরা তা 
(আরব বসন্ত) এবং শরীয়মতর শাসন প্রছতষ্ঠার 
আশায় অপর হকামনা সংছবধামনর (যা শরীয়ত 
নয়) সামর্ েধযস্থতা কমর গছিত হসই অংশীোরী 
আমিালনমক চুছর কমর ছনময়মি। 

আসুন, হহ আোমের উম্মাহ, োওয়াহ ও ছজহামের 
ইসলােী বসমন্তর ছেমক, স্বাধীনতা ও েুছক্তর 
বসমন্তর ছেমক, নযায় ছবচার ও সম্মামনর বসমন্তর 
ছেমক, পর্প্রেশিনকারী ছকতাব ও তার 
পক্ষাবলম্বনকারী তরবাছর সহকামর। 

প্রশংসা শুধুোত্র আল্লাহর জনযই, ছযছন 
জগতসেূমহর প্রছতপালক। 

আল্লাহর সালাত বছষিত হহাক নবীছজ েুহাম্মাে ও 
তাাঁর পছরবামরর প্রছত এবং সালাে। 

 

 

 


